
Протокол 

засідання Громадської ради  

при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 

 

 

Дата і час проведення:    26.09.2019, 16-00 – 17-20 

 

Місце проведення:    Запорізька міська рада, велика зала 

 

Присутні: 34 члени Громадської ради із 59 

 

 

Акула К.Ю., голова Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради, відкрила засідання Громадської ради. 

 

1 питання порядку денного. Про звіт мандатної комісії Громадської ради. 

Слухали: Зарва В. М: який зачитав протокол №1,№ 2 мандатної комісії. 

Голосували: «За»-32, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили:  затвердити протоколи №1, №2 мандатної комісії. 

 

2 питання порядку денного. Про лічильну комісію Громадської ради. 

Слухали : Швеця В.С.: який зачитав протокол № 1 лічильної комісії. 

Голосували: «За»-32, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити протокол №1 лічильної комісії 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка запросила лічильну комісію приступити до своїх 

повноважень. 

 

3 питання порядку денного. Про секретаря засідання Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про обрання 

секретарем зборів Громадської ради Міщенко О.С – головного спеціаліста 

управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради. 

Голосували: «За»-32, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили : обрання секретарем зборів Громадської ради Міщенко О.С – 

головного спеціаліста управління внутрішньої політики, преси та інформації 

міської ради. 

 

4 питання порядку денного..Про затвердження порядку денного засідання 

Громадської ради. 

 

1. Звіт  мандатної комісії Громадської ради. 

2. Звіт лічильної комісії Громадської ради.  

3. Про секретаря засідання Громадської ради. 

4. Про затвердження порядку денного засідання Громадської ради. 

5. Про регламент засідання Громадської ради. 

6. Про виключення/включення/заміну зі складу Громадської ради 

представників громадських організацій. 



7. Про організацію роботи в комітетах, планування, проведені заходи (голови 

комітетів). 

8. Про дату наступного засідання Громадської ради. 

9. Різне. 

 

Слухали: Матрій А.К.,запропонував внести питання до порядку денного про 

визначення кандидатур до робочої групи щодо змін до статуту 

територіальної громади міста Запоріжжя 

 

Слухали: Акула К.Ю., винесла на голосування проект порядку денного в 

цілому з доповненнями  

Голосували: «За»-32, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити порядок денний зборів в цілому з доповненнями. 

 

5 питання порядку денного. Про регламент засідання Громадської ради. 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання затвердження 

регламенту засідання Громадської ради. 

Голосували: «За»-32, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: затвердити регламент засідання Громадської ради. 

 

Мандатна комісія видала ще два мандати, на засіданні присутні 34 члени 

Громадської ради. 

 

6 питання порядку денного. Про виключення зі складу Громадської ради 

представників громадських організацій. 

 

Слухали: Акула К.Ю. зазначила заміну у складі Громадської ради 

представників громадських організацій: громадська організація «Я люблю 

Запоріжжя» замість Єремейчук В.В замінити на Бабенка В.В. 

Голосували: «За»-34, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: замінити у складі Громадської ради представників громадських 

організацій: громадська організація «Я люблю Запоріжжя» замість 

Єремейчук В.В замінити на Бабенка В.В. 

 

Слухали: Акула К.Ю. зачитала список 9 організацій, які подаються на 

виключення: 

громадська організація «АФПД» Паскевська Ю.А., Запорізька обласна 

громадська організація «Об’єднання інвалідів Запоріжжя» Стремидло В.І., 

запорізька обласна громадська організація «Центр допомоги «Підприємець» 

Костюченко Л.А., запорізька міська профспілкова організація всеукраїнської 

професійної спілки «Столиця – Регіони» Брусінська С.О., запорізька обласна 

громадська організація автоперевізників «Рідний край» Васильєв В.В., 

громадська організація «ОППРЗО «Відновлення» Лисенко В.Ю., громадська 

організація «Громадський захист та просвіта»  Наумов В.В., громадська 

організація «Союз підприємців «Промінь» Долгополова І.Л., громадська 

організація «ЗМОДСББ «Наше житло» Рахімова І.Н. 

Голосували: «За»-34, «Проти»-0, «Утримались»-0. 



Вирішили:  виключити зі складу Громадської ради 9 громадських організацій: 

громадська організація «АФПД»- Паскевська Ю., запорізька обласна 

громадська організація «Об’єднання інвалідів Запоріжжя» Стремидло В.І., 

запорізька обласна громадська організація «Центр допомоги «Підприємець» 

Костюченко Л.А., запорізька міська профспілкова організація всеукраїнської 

професійної спілки «Столиця – Регіони» Брусінська С.О., запорізька обласна 

громадська організація автоперевізників «Рідний край» Васильєв В.В., 

громадська організація «ОППРЗО «Відновлення» Лисенко В.Ю., громадська 

організація «Громадський захист та просвіта» Наумов В.В., громадська 

організація «Союз підприємців «Промінь» Долгополова І.Л., громадська 

організація «ЗМОДСББ «Наше житло» Рахімова І.Н. 

Голосували: «За»-34, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

 

Слухали: Акула К.Ю.,яка зачитала список на включення до складу 

Громадської ради представника громадської спілки «ЗП.платформа» 

Азарову Г.В. 

Голосували: «За»-34, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: включити до складу Громадської ради представника громадської 

спілки «ЗП.платформа» Азарову Г.В. 

 

Кількісний склад Громадської ради становить  59 членів. 

 

7 питання порядку денного. Про організацію роботи в комітетах, планування, 

проведені заходи (голови комітетів) 

 

Слухали: Волобуєв В.О., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, виступив із вітальним словом. 

 

Слухали: Волобуєв В.О., розповів про «Вело-концепцію» розроблену 

департаментом інфраструктури, спеціалістами, активістами нашого міста. 

 

Слухали: Бабенко Н.В.,доповіла про співпрацю з департаментом культури, 

зокрема про проведення «Дня міста» у новому форматі. Підняла питання 

розвитку міського туризму.  

 

Слухали: Волобуєв В.О., надав інформацію про діяльність правоохоронних 

органів, зокрема про боротьбу з наркотичними речовинами у Запоріжжі та 

відповів на запитання членів Громадської ради.  

Голосували: «За»-34, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: взяти інформацію до відома. 

 

8 питання порядку денного. Про дату наступного засідання Громадської 

ради. 

 

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про дату 

наступного засідання Громадської ради 26 грудня 2019 року о 16.00 годині. 

Голосували: «За»-34, «Проти»-0, «Утримались»-0. 



Вирішили: провести наступне засідання Громадської ради 26 грудня 2019 

року о 16.00 годині. 

 

9 питання порядку денного. Різне. 

Слухали:Акула К.Ю.,запропонувала заслухати інформацію щодо робочої 

групи. 

 

Слухали: Матрій А.К., надав інформацію про діяльність робочої групи щодо 

змін до статуту територіальної громади міста Запоріжжя та запросив 

долучатися до роботи. 

 

Слухали: Акула К.Ю.,запропонувала на наступне засідання президії з 

кожного комітету подати по одній кандидатурі. 

Голосували: «За»-34, «Проти»-0, «Утримались»-0. 

Вирішили: На наступне засідання президії з кожного комітету подати по 

одній кандидатурі до складу робочої групи щодо змін статуту територіальної 

громади міста Запоріжжя 

 

О 17-20 годині Акула К.Ю. закрила засідання  

 

Голова Громадської ради      К.Ю. Акула 

 

 

Секретар зборів        О.С. Міщенко 

 


